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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr.4067/20.05.2022

LEGISLATURA a VIII-a

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20 mai 2022,orele 14,00

In conformitate cu prevederile art.138, alin.13 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu
prilejul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din data
de 20 mai 2022, convocata din iniţiativa primarului prin dispoziția nr.
nr.110/13.05.2022.
La şedinţa participa 13 consilieri din 13 aleşi. Au mai participat
,domnul primar și domnul secretar general.
Domnul secretar da citire art. 228 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Adminstrativ ,cu modificările și completările ulterioare,după cum urmează:
”Articolul 228-Regimul general aplicabil conflictului de interese
pentru alesii locali

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de
cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la
emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un
folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea
de
debitor
al
unei
obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de
administrator
sau
de
la
care
obtine
venituri;
d)
o
alta
autoritate
din
care
face
parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face
parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli
ale
acestuia;
f)
asociatie
sau
fundatie
din
care
face
parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat
in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la
inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul
personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se
consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean
nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii
consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de
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vot
la
adoptarea
acestei
hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate
cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in
conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in
materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se
sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de
maximum 6 luni. ”,punându-le în vedere domnilor consilieri să nu participe
la deliberarea și adoptarea proiectelor de hotărâre inscrise pe ordinea de zi
de la aceasta şedinţa ,daca se regasesc intr-una din situatiile prevazute de
articolul mai susmentionat.
Domnul primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de
hotărâre ,având în vedere urgenta adoptarii acesteia ,pentru a se incepe
lucrarile,după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Proiectului tehnic, a
detaliilor de execuție si a caietului de sarcini, a indicatorilor tehnicoeconomici si a devizului general pentru obiectivul de investiții:
“Construire grup sanitar pentru Dispensarul Uman din satul Stoeneşti,
comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”;
Doamna Chelcea Nadia-Andreea, presedinta de şedinţa, dă citire
proiectului ordinii de zi, astfel suplimentate care
contine urmatoarele
puncte :
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28 aprilie
2022;
2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului asupra gestionarii
bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti ;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării organigramei şi
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Stoeneşti;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare
economico-socială a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada
2021-2027;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Stoeneşti pentru anul 2022 ;
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ;
Avizează: Comisiile reunite;
6. Petiții, întrebări și interpelări.
Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii suplimentate care
se votează cu 12 voturi pentru și o abtinere(d-l Cioaca ,motivat de faptul ca
pentru punctul suplimentat de pe ordinea de zi trebuie să il consulte mai
amanuntit),urmand se face o noua renumerotare.
La punctul 1, domnul secretar general da citire procesului-verbal
al ședinței ordinare din data de 28 aprilie 2022,precizand ca acesta se
afla publicat,alaturi de hotararile adoptate, pe site-ul primariei la adresa
www.primaria-stoenesti.ro, putand fi consultate. Nu au loc discutii şi este
aprobat cu 13 voturi pentru.
La punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
însușirea raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei
Stoeneşti,domnul primar
prezinta proiectul de hotărâre,raportul
compartimentului de resort, dand citire raportului asupra gestionarii
bunurilor.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Stoeneşti,domnul primar
prezinta
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionand ca
se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Stoeneşti în sensul transformării functiei
publice de executie de consilier achiziţii publice,clasa I,grad profesional
principal,în consilier achiziţii publice,clasa I,grad profesional superior în
cadrul Compartimentului Achiziţii Publice și Resurse Umane și transformării
funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional
superior, în consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul
Compartimentului Asistenta Socială,ambele din aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoenesti ,ca urmare a susținerii și promovării
examenelor pentru promovarea în grad profesional superior celui detinut și
a promovării în clasa superioara celei detinute,în prezent,din data de
02.05.2022.
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Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei Stoeneşti,
judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027domnul primar
prezinta
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort,mentionand ca
prin trebuie aprobata aceasta strategie,având în vedere viziunea de
dezvoltare a localitatii pentru anii urmatori. .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2022,domnul
primar prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de
resort,dand citire rectificarii propuse,doar la capitolul cheltuieli.
Domnul Cioaca intreaba daca la sala de sport s-au facut decontari de
200.000 lei,iar conultanta de 50.000 lei ,care este valoarea finala a
acesteia,domnul primar raspunzand ca suma este de 70-80 mii lei
neeligibila,insa intampina probleme,deoarece sunt foarte putini consultanti
în acest domeniu.
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 6 pe ordinea de zi,suplimentat, proiect de hotărâre
privitor la aprobarea Proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a
caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general
pentru obiectivul de investiții: “Construire grup sanitar pentru Dispensarul
Uman din satul Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”,domnul
primar prezinta proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de
resort,prezentand indicatorii tehnico-economici ai investititiei,după cum
urmează:
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
OBIECTIV:CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU DISPENSARUL UMAN
DIN SATUL STOENESTI, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VÂLCEA
Indicator

Valoare fara Tva- LEI

Valoare cu Tva-LEI

Valoare investitie

157860,75

187585,35

Din care C+M

128677,54

153126,27
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-Suprafata construita: 26,86 mp Suprafata desfasurata: 26,86 mp
-Suprafata utila: 20,05 mp
Termen de executie: 3 luni
Domnul Cioaca este de acord cu realizarea acestei investitii ,insa nu
la acest pret,care este foarte mare,acelasi puncte de vedere avandu-l și
domnul Marinescu .
Comisiile reunite avizează favorabil proiectul, nu mai au loc discutii
iar propunerea se supune aprobării domnilor consilieri, care se votează cu
13 voturi pentru.
La punctul 7 pe ordinea de zi, , Petiții, întrebări și interpelări se
domnul primar le prezinta domnilor consilieri cererea inregistrata sub
nr.3843/12.05.2022 prin care domnul Trusca Liviu
din comuna
Pietrari,județul Vâlcea solicita aprobarea intentiei de concesionare a
terenului(lacul nr.2) situat în apropierea lacului nr.1 din comuna
Stoenești,domnii consilieri,în unanimitatea celor prezenti,stabilind ca daca
exista fonduri financiare disponibile pentru intocmirea documentatiilor
aferente acestei proceduri ,să se procedeze la inceperea demersurilor
legale,acest lucru ramanad la latitudinea primarului.
Nu mai au loc discutii şi este declarata închisa ședința de
consiliu la ora 1515.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nadia-Andreea CHELCEA

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 20 mai 2022
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